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 جدول غير مكتمل لكلية االعمال 

 قسم المحاسبة:

 اسم الطالب الرقم الجامعي اسم المادة مالحظات

 مارون اليان ملحم عساف 201820377 محاسبة إدارية الفصل الثاني

(2محاسبة متوسطة ) الفصل الصيفي  عصام ضرار صبحي  201620310 

 محمد مؤيد سراج الكباريتي 201810881 معايير المحاسبة الدولية الفصل الصيفي

 سعد ذياب سليمان 201720796 معايير المحاسبة الدولية الفصل الثاني

 عبدهللا حسن الحياري  201920251 معايير المحاسبة الدولية الفصل الصيفي

التقارير المالية الدوليةمعايير  الفصل الثاني  يزن معاوية جمعه 201710041 

 راكان احمد الكباريتي 201811240 معايير المحاسبة الدولية الفصل الثاني

(1محاسبة ) الفصل الثاني  زهدي جميل زهدي 201910693 

(1مبادئ المحاسبة ) الفصل الثاني  أحمد عبد الرزاق عطيات 201820213 

الفصل األول/ يوجد لدية 

 مادة في قسم العلوم مالية 

 زيد إبراهيم محمد الشلفاوي  201620397 محاسبة ضرائب

 محاسبة حكومية

(2محاسبة مالية متوسطة)  

التقارير المالية الدوليةمعايير   
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 قسم إدارة األعمال:

 اسم الطالب الرقم الجامعي اسم المادة مالحظات

الثانيالفصل   شذى رضا كامل 201910831 إدارة تغيير وتطوير 

 عمر أمجد نايف خطاب 2018113355 مشروع تخرج الفصل الثاني
يوجد لدية مادة  /الفصل الصيفي

 في قسم العلوم مالية ومصرفية
 فارس نائل فارس عبد الحليم 201411400 منهجية في البحث العلمي

 أمين أحمد عارف العواملة  201910799 إدارة مبيعات  الفصل الثاني
 محمد خالد  201911101 الريادة واألعمال الصغيرة  الفصل الثاني

يوجد لدية مادة  /الفصل الثاني

في قسم نظم معلومات اإلدارية 

 ومادتين في قسم المحاسبة 

 راكان فراس يوسف حسن  201920472 إدارة موارد بشرية

 

 قسم التسويق

 

 

 

 

المادةاسم  مالحظات  اسم الطالب الرقم الجامعي 
 عبدهللا محمد 201710397 تسويق العالمي الفصل الصيفي

الفصل الثاني/  يوجد لدية 

في قسم نظم معلومات  ةماد

 اإلدارية 

(2مبادئ التسويق )  راكان فراس يوسف حسن  201920472 

 االتصاالت التسويقية 
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 قسمي نظم المعلومات اإلدارية / األعمال والتجارة االلكترونية

 اسم الطالب الرقم الجامعي اسم المادة مالحظات

 مالك أحمد هالل الرفاعي 201911122 نظم إدارة سلسلة تزويد الفصل الصيفي
 فادي زاهر إسماعيل ناصر  201910610  االنترنتتكنولوجيا  الفصل الثاني
 يوسف صالح حداحشة 201710643 تجارة االلكترونية  الفصل الصيفي
 عبد الرحمن جمال ناصر  MIS 201920286 نظم معلومات اإلدارية الفصل الصيفي

يوجد لدية  /الفصل الثاني

 مادتين في قسم التسويق
 راكان فراس يوسف حسن  201920472 (1نظم معلومات اإلدارية )
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 قسم العلوم مالية ومصرفيه 

الجامعيالرقم  اسم المادة مالحظات  اسم الطالب 
الفصل الصيفي/ يوجد لدية مادة في قسم 

 إدارة األعمال
 فارس نائل فارس عبد الحليم 201411400 إدارة مالية 

 شهد سمير الدعاس 201710221 إدارة محافظ استثمارية الفصل الثاني
 قصى رامز مشرف 201820086 اقتصاد كلي  الفصل الثاني

األعمالرياضيات  الفصل الثاني  يحيى شاكر يوسف أبو حطب 201820652 

 محمد معن عبد الرؤوف مرشد 201710303 إدارة استثمار الفصل الصيفي
الفصل األول/ يوجد لدية مواد في قسم 

 المحاسبة 

 زيد إبراهيم محمد الشلفاوي  201620397 أسواق ومؤسسات مالية

الهشلمون محمد راتب  201910065 اقتصاد جزئي  الفصل الثاني  

 آدم رياض العساف  201811595 اقتصاد كلي الفصل الثاني

 مها إبراهيم أبو رواع 201910597 اقتصاد كلي الفصل الثاني

 


